
     
  

    HOTĂRÂRE                                          
 

  privind aprobarea  externalizarii serviciului de contabilitate 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 
 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 631 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 632 / 2014 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 1009 /2014 

-prevederile art. 10, alin.2-4 din Lg.nr.82/1991-legea contabilității , republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare 
-prevederile art.14, alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.36, alin.6, lit.,,a,,  din Lg.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată,cu 

 modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.19 -19^ 1, anexa 2A ,categ. 9,, servicii de contabilitate,, CRC 862, CPV 

 79210000-9la 79223000-3  din  OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

 achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

 concesiune de servicii ,cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 7, alin.2 din Lg.nr.52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia 

publică , republicată 
-prevederile HCL Daia nr.9 / 2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

 Daia pe anul 2014 

  In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

  Art. 1 .Se aprobă achiziționarea directă a  serviciului de contabilitate , în condițiile 

 prevăzute de art.19 din OUG nr.34/2006 , până la ocuparea postului vacant de contabil  . 

  Art.2.Se împuternicește primarul comunei Daia să semneze contractul de achiziție  a  

 serviciului de contabilitate. 

  Art.3.Plata contractului  de achiziție  a  serviciului de contabilitate se va face din 

 capitolul bugetar cu această  destinaţie prevăzut în bugetul  de venituri și cheltuieli al comunei 

 Daia pe anul 2014 ,cap.51.20.01.09. 
  Art.4.Se aprobă modelul -cadru  al contractului  de achiziție  a serviciului de 

 contabilitate , conform anexei nr . 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 MONICA BOLINTIȘ      NICULINA CHIRAN 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 


